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Не замерзнути і дочекатися перемоги
ПОВЕРТАЮЧИСЬ ДО НАДРУКОВАНОГО. Полтавці готуються до форс-мажорів  
під час опалювального періоду

Олександр ДАНИЛЕЦЬ, 
 «Урядовий кур’єр»

Уже остання декада серпня 
змусила багатьох україн-

ців похвилюватися за комфорт 
у їхніх помешканнях через не-

одноразові нагадування чинов-
ників, що цьогорічний опалю-
вальний сезон може бути дуже 
непростим і треба очікувати пе-
ребоїв з подачею тепла і гаря-
чої води. Полтавський міський 
голова Олександр Мамай та йо-

го заступники заявляли: готує-
мося до різних ситуацій. Керів-
ництво міста сумнівалося, що у 
сховищах вистачає природно-
го газу. Полтавська міська ра-
да провела переговори з Агент-
ством США з міжнародного роз-

витку про отримання мобільних 
котелень. Зробила заявку на по-
тужні електрогенератори, поча-
ла пошуки твердого палива для 
теплогенераторів. Про це ми вже 
повідомляли у матеріалі «Попе-
реджений означає озброєний» 

(«УК» №184 за 25 серпня).  На-
чальник Полтавської обласної 
військової адміністрації Дмитро 
Лунін каже, що хвилюватися з 
цього приводу не варто, то-
му що запаси газу в наших 
сховищах достатні. 

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ:
«Віддати Медведчука  

 за справжніх воїнів —  
 не шкода. Україна 

отримала від нього 
все, що необхідно для 

встановлення правди в 
межах кримінальних 

проваджень».

Більше зброї й нові 
жорсткі санкції

ГУРТОМ. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба взяв 
участь у терміновому засіданні міністрів закордонних справ дер-
жав-членів Європейського Союзу, яке відбулося у Нью-Йорку. 
Темою засідання стали наміри росії організувати псевдорефе-
рендуми на тимчасово окупованих територіях України й оголо-
шення кремлем планів мобілізувати 300 тисяч росіян для продо-
вження війни проти України. 

Глава МЗС України наголосив, що будь-які псевдореференду-
ми є нікчемними.

Він назвав рішення президента рф про часткову мобілізацію ре-
зервістів актом відчаю на тлі поразок російської армії на полі бою. 
Міністр підкреслив, що Українська держава серйозно ставиться 
до такого кроку кремля, проте це не зупинить боротьби українців. 
«Слова занепокоєння ЄС не зупинять 300 тисяч мобілізованих 
російських солдатів, яких путін планує залучити на війну проти 
України. Їх зупинить українська армія та західна зброя. Нещодав-
но ми довели, що ця комбінація працює», — наголосив міністр. 
У цьому зв’язку Дмитро Кулеба закликав ЄС терміново вжи-
ти рішучих заходів у відповідь на нову ескалацію з боку росії та 
надіслати Україні більше зброї й ухвалити нові жорсткі санкції  
проти рф.

1417 млрд грн
становить обсяг активів Національного 

банку. За підсумками першого півріччя, 
він збільшився на 3%

ЗУПИНИТИ АГРЕСОРА. Лідери цивілізованих держав мають 
посилювати єдність, щоб поставити на місце росію,  
яка загрожує всім     

Україна презентувала 
формулу миру

Президент про обмін 215 полонених українців, серед 
яких захисники Маріуполя Ф

от
о 

з 
У

ря
до

во
го

 п
ор

та
лу

2

3 4 
ВОЛОНТЕРСЬКИЙ РУХ

Заступник міністра внутрішніх 
справ Ігор Бондаренко розповідає 
про позицію МВС щодо 
законопроєкту «Про право на 
цивільну вогнепальну зброю»

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Невтомні помічники  
з Дубна відправляють  
на фронт усе  
необхідне для наших  
захисників

КОРИСНО ЗНАТИ

Перетинання  
державного  
кордону під час 
правового режиму 
воєнного стану
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У заході високого рівня UN Global Compact щодо післявоєнної відбудови Денис Шмигаль брав участь разом  
з Президентом Польщі Анджеєм Дудою
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ДОКУМЕНТИ
3) пункт 3 викласти в такій редакції:
«3. Установити, що:
орган соціального захисту населення протягом двох місяців з дати відновлення 

роботи або припинення чи скасування дії правового режиму воєнного стану прово-
дить звіряння інформації про виплачені згідно із цією постановою грошові допомо-
ги з метою запобігання повторній виплаті та у разі потреби проводить перерахунок 
їх розміру;

перерахунок пільг та житлових субсидій,  виплачених  згідно із цією постановою, 
проводиться органами Пенсійного фонду України протягом двох місяців після при-
пинення чи скасування воєнного стану або за зверненням одержувача за умови на-
дання ним документів, необхідних для проведення перерахунку, зокрема щодо скла-
ду сім’ї/домогосподарства, доходів одержувача та членів сім’ї/домогосподарства, цін 
і тарифів на житлово-комунальні послуги.».

17. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2022 р. № 462 
«Деякі питання надання пільг та житлових субсидій в умовах воєнного стану» (Офі-
ційний вісник України, 2022 р., № 35, ст. 1906):

1) підпункт 1 викласти в такій редакції:
«1) на території адміністративно-територіальних одиниць, де структурні підрозді-

ли з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держав-
них адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) 

рад (далі — структурні підрозділи з питань соціального захисту населення) не мають 
можливості забезпечити підготовку виплатних документів та фінансування, виплата 
житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг отримувачам цих 
виплат проводиться за квітень/жовтень 2022 р. та квітень 2023 р. у розмірі, який роз-
раховується за такою формулою:

для житлових субсидій:
Сжск2022 = Сжсс2022 х Кжск2021,

де Сжск2022 — розрахований розмір житлової субсидії для виплати за квітень/жов-
тень 2022 р. та квітень 2023 р., гривень;

Сжсс2022 — фактичний розмір житлової субсидії за січень 2022 р.;
Кжск2021 — коефіцієнт середнього значення співвідношення нарахованих житло-

вих субсидій за квітень і січень 2021 р. (Кжск2021 = 0,43);
для пільг на оплату житлово-комунальних послуг:

Спк2022 = Спс2022 х Кпк2021,
де Спк2022 — розрахований розмір пільги на оплату житлово-комунальних послуг 

для виплати за квітень/жовтень 2022 р. та квітень 2023 р., гривень;
Спс2022 — фактичний розмір пільги на оплату житлово-комунальних послуг за сі-

чень 2022 р.;»;
2) підпункт 5 викласти в такій редакції:

«5) розгляд питання щодо призначення житлової субсидії на наступний період до-
могосподарствам, які перебувають на території, визначеній у підпункті 2 цього пунк-
ту, проводиться структурними підрозділами з питань соціального захисту населення/
органами Пенсійного фонду України відповідно до Положення про порядок призна-
чення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
21 жовтня 1995 р. № 848 (ЗП України, 1996 р., № 2, ст. 76; Офіційний вісник Украї-
ни, 2019 р., № 69, ст. 2390), без звернення громадян протягом двох місяців після від-
новлення роботи структурних підрозділів з питань соціального захисту населення (не 
пізніше 30 листопада 2022 р.)/органів Пенсійного фонду України (з 1 грудня 2022 р.) 
та/або припинення чи скасування воєнного стану в Україні;»;

3) доповнити пункт підпунктом 6 такого змісту:
«6) нарахування та виплата житлових субсидій і пільг на оплату житлово-кому-

нальних послуг, що здійснюються у порядку, встановленому постановою Кабінету 
Міністрів України від 7 березня 2022 р. № 215 «Про особливості нарахування та ви-
плати грошових допомог, пільг та житлових субсидій на період дії воєнного стану» 
(Офіційний вісник України, 2022 р., № 25, ст. 1302), у листопаді 2022 р. та подаль-
ших місяцях опалювального сезону 2022/23 років (крім жовтня 2022 р. та квітня 2023 
р.) здійснюється у розмірі нарахованої житлової субсидії/пільги у січні 2022 року.».

Щодо виникнення податкових 
наслідків з ПДВ у випадку 
отримання платниками 
податків, зокрема, комунальними 
підприємствами, бюджетних 
коштів

Платники податків (комунальні підприємства) отримують бюджетні ко-
шти від розпорядників таких коштів для цілей здійснення певних заходів 
(у тому числі постачання послуг (робіт) у ме жах виконання відповідних 
бюджетних програм, наприклад, але не виключно:

програми із благоустрою території населеного пункту (озеленення, 
освітлення тощо);

програми із забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів;
програми із забезпечення поліпшення якості питної води;
програми із забезпечення збору та вивезення сміття;
програми із утримання та ефективної експлуатації об’єктів житлово-ко-

мунального господарства.
У зв’язку з цим у платників податків (комунальних підприємств) вини-

кають питання щодо практичного застосування норм податкового законо-
давства до вказаних вище операцій.  

Правові засади функціонування бюджетної системи України, її принци-
пи, основи бюджетного процесу і міжбюджетних відносин та відповідаль-
ність за порушення бюджетного законодавства визначаються Бюджетним 
кодексом України (далі — БКУ).

Відповідно до пункту 11 частини першої статті 2 БКУ бюджетні кошти 
(кошти бюджету) — належні відповідно до законодавства надходження 
бюджету та витрати бюджету.

Розпорядник бюджетних коштів — бюджетна установа в особі її керів-
ника, уповноважена на отримання бюджетних асигнувань, взяття бюджет-
них зобов’язань, довгострокових зобов’язань за енергосервісом, серед-
ньострокових зобов’язань у сфері охорони здоров’я та здійснення витрат 
бюджету (пункт 47 частини першої статті 2 БКУ).

Розпорядник бюджетних коштів може уповноважити одержувача бю-
джетних коштів на виконання заходів, передбачених бюджетною програ-
мою, шляхом доведення йому бюджетних асигнувань та надання відповід-
них коштів бюджету (на безповоротній чи поворотній основі). Одержувач 
бюджетних коштів використовує такі кошти відповідно до вимог бюджет-
ного законодавства на підставі плану використання бюджетних коштів, що 
містить розподіл бюджетних асигнувань (частина шоста статті 22 БКУ).

Одержувачем бюджетних коштів є суб’єкт господарювання, громадська 
чи інша організація, яка не має статусу бюджетної установи, уповноваже-
на розпорядником бюджетних коштів на здійснення заходів, передбачених 
бюджетною програмою, та отримує на їх виконання кошти бюджету (пункт 
38 частини першої статті 2 БКУ).

На основі відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 
Казначейство України складає та веде єдиний реєстр розпорядників бю-
джетних коштів та одержувачів бюджетних коштів. Головні розпорядни-
ки бюджетних коштів визначають мережу розпорядників бюджетних ко-
штів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів з урахуванням ви-
мог щодо формування єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів 
і одержувачів бюджетних коштів та даних такого реєстру (частина третя 
статті 10 розділу I БКУ).

Розпорядник бюджетних коштів після отримання товарів, робіт і послуг 
відповідно до умов взятого бюджетного зобов’язання приймає рішення 
про їх оплату та надає доручення на здійснення платежу органу Казна-
чейства України, якщо інше не передбачено бюджетним законодавством, 
визначеним пунктом 5 частини першої статті 4 БКУ (частина перша стат-
ті 49 БКУ).

Відповідно до пункту 1.1 Правил складання паспортів бюджетних про-
грам місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом 
Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836, зареєстрованим в Мі-
ністерстві юстиції України 10.09.201 4 за № 1104/25881, напрями викорис-
тання бюджетних коштів — дії (заходи), пов’язані з наданням публічних 
послуг та/або забезпеченням надання таких послуг, що спрямовуються на 
досягнення мети та забезпечують виконання завдань у межах коштів, пе-
редбачених рішенням про місцевий бюджет на виконання бюджетної про-
грами. Результативні показники бюджетної програми — кількісні та якісні 
показники, які визначають результат виконання бюджетної програми, ха-
рактеризують перебіг її реалізації, ступінь досягнення цілей державної по-
літики у відповідній сфері діяльності, реалізацію якої забезпечує головний 
розпорядник бюджетних коштів, досягнення мети бюджетної програми, 
виконання завдань бюджетної програми, висвітлюють обсяг і якість на-
дання публічних послуг.

Згідно з пунктом 1.5 Інструкції щодо застосування економічної класифі-
кації видатків бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів Укра-
їни від 12.03.2012 № 333, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 
27.03.2012 за № 456/20769, із змінами і доповненнями (далі — Інструкція 
№ 333), видатки одержувачів бюджетних коштів здійснюються за такими 
кодами економічної класифікації видатків бюджету:

поточні видатки:
2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації 

державних (регіональних) програм»;
2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, 

не віднесені до заходів розвитку»;
2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, ор-

ганізаціям)»;
капітальні видатки:
3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організа-

ціям)».
Пунктом 1.6 Інструкції № 333 визначено, що:

капітальні видатки — це видатки, які спрямовуються на придбання 
основного капіталу (обладнання і предметів довгострокового користуван-
ня), необоротних активів (у тому числі землі, нематеріальних активів то-
що), на капітальні інвестиції, капітальний ремонт; на створення держав-
них запасів і резервів; на придбання капітальних активів; невідплатні пла-
тежі, компенсацію втрат, пов’язаних з пошкодженням основного капіталу. 
Критерії (вартісний та часові показники) капітальних видатків регулюють-
ся чинним законодавством;

капітальні трансферти — це невідплатні односторонні платежі органів 
управління, які не ведуть до виникнення або погашення фінансових вимог. 
Вони передбачені на придбання капітальних активів, компенсацію втрат, 
пов’язаних з пошкодженням основного капіталу, або збільшення капіта-
лу одержувачів бюджетних коштів. До цієї категорії включаються також 
трансфертні платежі підприємствам для покриття збитків, акумульованих 
ними протягом ряду років або таких, які виникли в результаті надзвичай-
них обставин. Капітальними трансфертами вважаються невідплатні, без-
поворотні платежі, які мають одноразовий і нерегулярний характер як для 
надавача (донора), так і для їх отримувача (бенефіціара). Кошти, що виді-
ляються з бюджету як капітальні трансферти, мають цільове призначення;

поточні видатки — це видатки, які спрямовуються на виконання бю-
джетних програм та забезпечують поточне функціонування бюджетних 
установ, проведення досліджень, розробок, заходів та надання поточних 
трансфертів населенню і підприємствам (установам, організаціям);

субсидії — це усі невідплатні поточні виплати підприємствам, які не пе-
редбачають компенсації у вигляді спеціально обумовлених виплат або то-
варів і послуг в обмін на проведені платежі, а також видатки, пов’язані з 
відшкодуванням збитків державних підприємств;

трансферти населенню — це поточні платежі фізичним особам або на-
дання їм матеріальної допомоги у натуральному вигляді, які передбачені 
для збільшення їх доходу. Трансферти населенню можуть надаватись як 
у готівковій формі, так і шляхом сплати рахунків. Подібні платежі можуть 
бути окремою добавкою до бюджету певної сім’ї чи особи або компенсу-
ванням певних видів витрат, наприклад, на харчування, комунальні послу-
ги, оплату проїзду тощо;

трансфертні платежі — це невідплатні і безповоротні платежі, які не є 
придбанням товарів чи послуг, наданням кредиту або виплатою непога-
шеного боргу.

Отже, бюджетні кошти, що отримуються платником ПДВ (комуналь-
ним підприємством) від розпорядників таких коштів, можуть бути за сво-
єю економічною сутністю як безпосередньо оплатою (компенсацією) вар-
тості поставлених таким платником (комунальним підприємством) това-
рів/послуг їх замовнику (наприклад територіальній громаді), так і грошо-
вими коштами, отриманими на безповоротній основі (без умови постачан-
ня тих чи інших товарів/послуг у межах чи поза межами відповідних бю-
джетних програм) виключно для використання у власній господарській ді-
яльності на визначені цілі (наприклад: виплату заробітної плати, придбан-
ня предметів, матеріалів, обладнання, оплату послуг (комунальних послуг 
та енергоносіїв), видатки на відрядження тощо).

Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підроз-
ділом 2 розділу XX ПКУ.

Згідно з підпунктами «а» і «б» пункту 185.1 статті 185 розділу V ПКУ 
об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників ПДВ з постачання това-
рів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 розділу V ПКУ 
розташоване на митній території України.

Пунктом 188.1 статті 188 розділу V ПКУ визначено, що база оподатку-
вання операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх 
договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та збо-
рів (крім акцизного податку, який нараховується відповідно до підпунк-
тів 213.1.9 і 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 розділу VІ ПКУ, збору на 
обов’язкове державне пенсійне страхування, що справляється з вартості 
послуг стільникового рухомого зв’язку, податку на додану вартість та ак-
цизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками 
— суб’єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у то-
му числі компонентів крові і вироблених з них препаратів (крім лікарських 
засобів у вигляді бальзамів та еліксирів).

До складу договірної (контрактної) вартості включаються будь-які суми 
коштів, вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються 
платнику податків безпосередньо покупцем або через будь-яку третю осо-
бу у зв’язку з компенсацією вартості товарів/послуг.

Правила формування податкових зобов’язань і податкового креди-
ту з ПДВ  та складання податкових накладних / розрахунків коригуван-
ня до податкових накладних і їх реєстрації в Єдиному реєстрі податкових 
накладних (далі — ЄРПН) встановлено статтями 187, 198 і 201 розділу V 
ПКУ.

Пунктом 187.1 статті 187 розділу V ПКУ визначено, що датою виникнен-
ня податкових зобов’язань з постачання товарів/послуг вважається дата, 
яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка 
з подій, що сталася раніше:

а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський раху-
нок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачан-
ню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку — дата оприбуткування 
коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої — дата інкасації 
готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;

б) дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів — дата оформ-
лення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордо-
ну України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для 
послуг — дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання по-
слуг платником податку. Для документів, складених в електронній фор-
мі, датою оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг 
платником податку, вважається дата, зазначена у самому документі як да-
та його складення відповідно до Закону України від 16 липня 1999 року  
№ 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 
(далі — Закон № 996), незалежно від дати накладення електронного під-
пису.

Пунктом 187.7 статті 187 розділу V ПКУ визначено, що датою виник-
нення податкових зобов’язань у разі постачання товарів/послуг з оплатою 
за рахунок бюджетних коштів є дата зарахування таких коштів на банків-
ський рахунок платника податку або дата отримання відповідної компен-
сації у будь-якій іншій формі, включаючи зменшення заборгованості тако-
го платника податку за його зобов’язаннями перед бюджетом.

Згідно з пунктами 201.1, 201.7 та 201.10 статті 201 розділу V ПКУ при 
здійсненні операцій з постачання товарів/послуг на дату виникнення по-
даткових зобов’язань платник податку зобов’язаний скласти податкову 
накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у по-
рядку, визначеному законодавством, кваліфікованого електронного під-
пису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в ЄРПН у вста-
новлені ПКУ терміни. Податкова накладна складається на кожне повне або 
часткове постачання товарів/послуг, а також на суму коштів, що надійшли 
на поточний рахунок як попередня оплата (аванс).

Платники податків при визначенні порядку оподаткування здійснюва-
них ними операцій повинні керуватися одним із основних принципів бух-
галтерського обліку  превалювання сутності над формою (операції облі-
ковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з їх юридичної 
форми (стаття 4 Закону № 996). Для цілей податкового обліку беруться до 
уваги економічні наслідки, створені господарськими операціями, а не осо-
бливості оформлення таких операцій. Фінансова, податкова, статистична 
та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, ґрунтують-
ся на даних бухгалтерського обліку (частина друга статті 3 Закону № 996).

Об’єктом оподаткування ПДВ є, зокрема, операції платника ПДВ (ко-
мунального підприємства) з постачання товарів/послуг, місцем постачан-
ня яких відповідно до статті 186 розділу V ПКУ визначено митну терито-
рію України.

Так, якщо платник ПДВ (комунальне підприємство) фактично постачає 
покупцю / замовнику (розпоряднику бюджетних коштів) послуги (роботи), 
у тому числі і у межах виконання відповідних бюджетних програм, то опе-
рація з постачання таких послуг (робіт) є об’єктом оподаткування ПДВ та 
оподатковується ПДВ за відповідною ставкою.

За такою операцією платник ПДВ (комунальне підприємство) 
зобов’язаний визначити податкові зобов’язання з ПДВ та скласти на по-
купця / замовника (розпорядника бюджетних коштів) податкову накладну 
і зареєструвати її в ЄРПН у встановлені ПКУ терміни.

При цьому дата виникнення податкових зобов’язань з ПДВ та складан-
ня податкової накладної за такою операцією визначається з урахуванням 
наведених нижче особливостей, а саме:

1) якщо оплата вартості поставлених платником ПДВ (комунальним під-
приємством) послуг (робіт) здійснюється за рахунок бюджетних коштів, 
то за операціями платника ПДВ (комунального підприємства) з постачан-
ня таких послуг (робіт) покупцю / замовнику (розпоряднику бюджетних 
коштів) датою виникнення податкових зобов’язань з ПДВ буде дата пере-
рахування таких коштів покупцем / замовником (розпорядником бюджет-
них коштів) на банківський рахунок такого платника ПДВ (комунального 
підприємства);

2) якщо оплата вартості поставлених платником ПДВ (комунальним під-
приємством) послуг (робіт) здійснюється за рахунок інших (небюджетних) 
коштів, чи в рахунок оплати вартості таких послуг (робіт) отримуються ін-
ші види компенсації, чи такі послуги (роботи) постачаються покупцю на 
безоплатній основі, то за операціями платника ПДВ (комунального підпри-
ємства) з постачання таких послуг (робіт) датою виникнення податкових 
зобов’язань з ПДВ (правило «першої події») буде:

дата отримання платником ПДВ (комунальним підприємством) грошо-
вих коштів як оплати вартості послуг (робіт) чи отримання інших видів 
компенсації вартості послуг (робіт);

або
дата документа, що засвідчує факт постачання послуг (робіт) платни-

ком ПДВ (комунальним підприємством).
Операція із отримання платником ПДВ (комунальним підприємством) 

від покупця / замовника (розпорядника бюджетних коштів) безпосеред-
ньо грошових коштів (у тому числі бюджетних коштів), які за своєю еконо-
мічною сутністю не є оплатою вартості товарів/послуг, поставлених плат-
ником ПДВ (комунальним підприємством), а надаються на безповоротній 
основі (без умови постачання тих чи інших послуг (робіт) у межах чи по-
за межами відповідних бюджетних програм) виключно для використання 
у власній господарській діяльності на визначені цілі (наприклад: виплату 
заробітної плати, придбання предметів, матеріалів, обладнання, оплату по-
слуг (комунальних послуг та енергоносіїв), видатки на відрядження тощо) 
не є об’єктом оподаткування ПДВ у розумінні норм ПКУ.

Водночас, якщо такі грошові кошти (у тому числі бюджетні кошти) за 
своєю економічною сутністю є оплатою вартості послуг (робіт), постав-
лених (що будуть поставлені у майбутньому) безпосередньо платником 
ПДВ (комунальним підприємством) покупцю / замовнику (розпоряднику 
бюджетних коштів), у тому числі і у випадку, якщо замовником є терито-
ріальна громада, а платник ПДВ (комунальне підприємство) виступає ви-
конавцем заходів у межах відповідних бюджетних програм, то такі гро-
шові кошти (бюджетні кошти) підлягають включенню до бази оподатку-
вання ПДВ операцій платника ПДВ (комунального підприємства) з поста-
чання послуг (робіт) покупцю / замовнику (розпоряднику бюджетних ко-
штів), які є об’єктом оподаткування ПДВ та оподатковуються ПДВ за від-
повідною ставкою.

Отже, виникнення об’єкта оподаткування ПДВ залежить виключно від 
факту здійснення господарських операцій (операцій з постачання послуг 
(робіт), місцем постачання яких відповідно до статті 186 розділу V ПКУ ви-
значено митну територію України, у тому числі, що здійснюються у меж-
ах відповідних бюджетних програм) та не залежить від напряму викорис-
тання отриманих від покупця / замовника (розпорядника бюджетних ко-
штів) грошових коштів і від статусу таких грошових коштів (бюджетні чи 
небюджетні).

Пресслужба Державної податкової служби України
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ПОВІДОМЛЕННЯ  
про ухвалення слідчим суддею рішення про здійснення спеціального  

досудового розслідування 
Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області Даш’ян К.Е. 

від 20.09.2022 (судова справа № 569/9320/22, провадження № 1-кс/569/4353/22) нада-
но дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у межах криміналь-
ного провадження № 12021186050000229 від 22.09.2021 відносно громадянки Укра-
їни Шевчук Олени Вікторівни, 01.09.1978 року народження, яка підозрюється у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 200,  
ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Шевчук Олена Вікторівна, 01 вересня 1978 року народження, уродженка м. Лю-

бомль, Любомльського району, Волинської області, останнє відоме місце проживан-
ня – м. Вараш, мікрорайон Вараш, буд. 43, кв. 158, Вараського району, Рівненської 
обл., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України Вам необхідно з’явитись 
27.09.2022 о 10 год. 00 хв. до Рівненської обласної прокуратури за адресою: Рівнен-
ська обл., м. Рівне, вул. 16 Липня, буд. 73, каб. 404 для вручення повідомлення про 
зміну раніше повідомленої підозри та повідомлення про нову підозру, допиту як підо-
зрюваної та проведення інших процесуальних дій у межах кримінального провадження  
№ 12021186050000229 від 22.09.2021.

Поважні причини неприбуття особи на виклик, а також наслідки неприбуття на ви-
клик передбачені ст.ст. 138-139 КПК України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Громадянин України Романенко Роман Едуардович, 29.12.1987 

р.н., у відповідності до вимог ст. 111, 135, 278 КПК України Вам 
повідомляється про підозру у кримінальному провадженні  
№ 22022020000000093 від 18.05.2022, у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 111 КК України (Державна зрада).

Права, обов’язки та гарантії підозрюваного визначені зокре-
ма ст. 42 КПК України, ст.ст. 28, 29, 55, 56, 59, 62, 63 Конститу-
ції України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваний Романенко Роман Едуардович, 29.12.1987 р.н., 

місце проживання: Донецька обл., м. Торез, вул. Западна, буд. 14, 
згідно ст. 133, 135 КПКУ Вам необхідно з’явитись 27, 28, 29 ве-
ресня 2022 року о 10 год. 00 хв. до УСБУ у Вінницькій обл. (м. Ві-
нниця, вул. Грушевського, 27) до слідчого Побережного Д. А., тел. 
(0432) 595921, для отримання письмового повідомлення про під-
озру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1  ст. 111 КК України та 
проведення інших процесуальних дій у к/п № 22022020000000093 
від 18.05.2022. Поважні причини неприбуття на виклик викладені у 
ст.ст. 138, 139 КПК України. 

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу 
УСБУ у Вінницькій області Дмитро ПОБЕРЕЖНИЙ

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Колбін Сергій Миколайович, 29.10.1969 р.н., громадянин 

України, останнє відоме місце проживання та реєстрації: м. Се-

вастополь, вул. Щербака, 8, м. Севастополь, АР Крим, відпо-

відно до ст.ст. 133, 135 КПК України викликається із залучени-

ми ним захисниками 27.09.2022 о 14 год. 00 хв. до прокурора у 

кримінальному провадженні № 42013110000001029 за факта-

ми перевищення працівниками міліції службових повноважень 

під час перешкоджання проведенню мирних зборів громадян на 

Майдані Незалежності у місті Києві у період з листопада 2013 

по лютий 2014 років Багнюка О. І., в Офіс Генерального проку-

рора, службовий каб. № 322 по вул. Борисоглібська, 18, м. Київ, 

для проведення процесуальних дій, передбачених ст.ст. 276-279 

КПК України щодо повідомлення про підозру.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття зазначе-

ні у ст.ст. 138-139 КПК України. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Бондаренко Сергій Володимирович, 15.03.1979 

року народження, громадянин України, зареєстрований за адресою: 
м. Харків бул. Грицевця, буд. 20, кв. 83, відповідно до вимог ст.ст. 
133, 135, 138, 139, КПК України викликається у кримінальному про-
вадженні № 62022000000000682 від 05.09.2022 до слідчого Дер-
жавного бюро розслідувань Рубана А. Г. у службовий кабінет № 523 
за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 18, 27.09.2022 на 10 год. 
00 хв. для допиту як підозрюваного; 28.09.2022 на 10 год. 00 хв. для 
одночасного допиту; 29.09.2022 на 10 год. 00 хв. для проведення 
слідчого експерименту.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття зазначені у 
ст.ст. 138-139 КПК України.

Слідчий ДБР А. Рубан 
(044) 365 40 00

Нотаріус Брандіс А. Б. запрошує усіх 

спадкоємців померлої 28 квітня 

2022 року ПАНФІЛОВОЇ ТЕТЯНИ ГЕОРГІЇВНИ, 

07 червня 1974 року народження, звернутися 

до нотаріальної контори за адресою: 65039, 

м. Одеса, пр-т Гагаріна, буд. 23, к. 51, 

тел. 776-02-76; 068-055-46-06, 

електронна пошта — sedom1@ukr.net, 

для оформлення спадщини.

Качур Анатолій, посвідчення особи 345051296.
Цим листом повідомляємо, що проти Вас до 

суду з сімейних справ міста Хадери 26.05.2022 р. 
поданий позов на розірвання шлюбу. Ви можете 
протягом 60 днів з дня публікації цього повідо-
млення подати відзив на позов.  Якщо відзив не 
буде надано, суд має право винести рішення без 
Вашої присутності. 

Отримати судові документи та копії справи та 
зв’язатися  з адвокатом позивачки Ви можете за 
повною адресою: Ізраїль, місто Рамле, вулиця  
Га-Єцира б. 21, будівля А, поверх 4.  А також за 
телефоном +9728-9999466.

Повістка про виклик, відповідно  
до вимог 297-5, 323 КПК України

Вироком Приморського районного суду  
м. Одеси від 15.09.2022 КРИЛОВА Віктора Олек-
сандровича визнано винуватим у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, за 
яким призначено покарання у виді позбавлення 
волі строком на 14 років з конфіскацією всього 
належного йому майна.

На даний вирок може бути подана апеляція до 
Одеського апеляційного суду через Приморський 
районний суд м. Одеси протягом 30 днів з дня йо-
го проголошення.

Суддя В. М. Коваленко

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Повідомлення про підозру від 21.09.2022 у кримінальному провадженні № 22022101110000234 від 06.07.2022 стосовно громадя-

нина України Гаращенка Вячеслава Тимофійовича, 28 жовтня 1965 року народження, уродженця м. Київ, громадянина України, зареє-
строваного за адресою: м. Київ, вул. Лятошинська, буд.  14А, кв. 40, проживаючого за адресою: АР Крим, м. Севастополь, вул. Лумум-
би Патріса, буд. 3, кв. 5, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України.

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного Гаращенка В. Т.

Підозрюваний Гаращенко Вячеслав Тимофійович, 28 жовтня 1965 року народження, уродженець м. Київ, громадянин України, за-
реєстрований за адресою: м. Київ, вул. Лятошинська, буд.  14А, кв. 40, проживаючий за адресою: АР Крим, м. Севастополь, вул. Лу-
мумби Патріса, буд. 3, кв. 5, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 276 Кримінального процесуального кодексу України, Вам необхідно 
з’явитися 26.09.2022 о 10  год. 00 хв. як підозрюваному у кримінальному провадженні № 22022101110000234 за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 
КК України з метою допиту як підозрюваного під час здійснення досудового розслідування до слідчого слідчого управління Головно-
го управління СБ України у м. Києві та Київській області Радь Василя Михайловича за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 55/2. При собі 
необхідно мати документ, який посвідчує особу. 

Явка обов’язкова. У разі неприбуття на виклик слідчого без поважних причин, перелік яких наведений у ст. 138 КПК України, наста-
ють наслідки, передбачені ст. 139, 140  КПК України.

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного Гаращенка В. Т.

Підозрюваний Гаращенко Вячеслав Тимофійович, 28 жовтня 1965 року народження, уродженець м. Київ, громадянин України, за-
реєстрований за адресою: м. Київ, вул. Лятошинська, буд.  14А, кв. 40, проживаючий за адресою: АР Крим, м. Севастополь, вул. Лу-
мумби Патріса, буд. 3, кв. 5, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 276 Кримінального процесуального кодексу України, Вам необхід-
но з’явитися 27.09.2022 о 10  год. 00 хв. як підозрюваному у кримінальному провадженні № 22022101110000234 за  ч. 2 ст. 28, ч. 2  
ст. 111 КК України з метою допиту як підозрюваного під час здійснення досудового розслідування до слідчого слідчого управління Го-
ловного управління СБ України у м. Києві та Київській області Радь Василя Михайловича за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 55/2. При 
собі необхідно мати документ, який посвідчує особу. 

Явка обов’язкова. У разі неприбуття на виклик слідчого без поважних причин, перелік яких наведений у ст. 138 КПК України, наста-
ють наслідки, передбачені ст. 139, 140  КПК України.

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного Гаращенка В. Т.

Підозрюваний Гаращенко Вячеслав Тимофійович, 28 жовтня 1965 року народження, уродженець м. Київ, громадянин України, за-
реєстрований за адресою: м. Київ, вул. Лятошинська, буд.  14А, кв. 40, проживаючий за адресою: АР Крим, м. Севастополь, вул. Лу-
мумби Патріса, буд. 3, кв. 5, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 276 Кримінального процесуального кодексу України, Вам необхідно 
з’явитися 28.09.2022 о 10  год. 00 хв. як підозрюваному у кримінальному провадженні № 22022101110000234 за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 
КК України з метою допиту як підозрюваного під час здійснення досудового розслідування до слідчого слідчого управління Головно-
го управління СБ України у м. Києві та Київській області Радь Василя Михайловича за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 55/2. При собі 
необхідно мати документ, який посвідчує особу. 

Явка обов’язкова. У разі неприбуття на виклик слідчого без поважних причин, перелік яких наведений у ст. 138 КПК України, наста-
ють наслідки, передбачені ст. 139, 140  КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОЇ АКСЬОНЕНКО Л. В.

Підозрюваній Аксьоненко Людмилі Вікторівні, 13.06.1967 року народження, уро-
дженці м. Волноваха Донецької області, громадянці України, раніше не судимій, за-
реєстрованій за адресою: Донецька область, м. Волноваха, вул. Лебедєва, буд. 134 Б 
на підставі ст. ст. 133, 135, 139 КПК України, Вам необхідно з’явитись в період часу з 
09 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. 27.09.2022 до слідчого-криміналіста слідчого відділу 
2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецької 
та Луганської областях Жижоми Ярослава Олександровича до будівлі за адресою: 
Дніпропетровська область, м. Дніпро, площа Шевченка, буд. 7, кім. 130, для вручен-
ня Вам письмового повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та повідо-
млення про нову підозру, проведення інших слідчих (процесуальних) дій  за Вашою 
участю у  кримінальному провадженні №12022050000000370, внесеному до Єдино-
го реєстру досудових розслідувань 13.04.2022 за ч. 3 ст. 111-1  КК України.

Окрім того, Вам необхідно з’явитися 28.09.2022, 29.09.2022 в період часу з 09:00 
до 12:00 за вищевказаною адресою для допиту Вас в якості підозрюваної, прове-
дення інших слідчих (процесуальних) дій за Вашою участю у кримінальному прова-
дженні №12022050000000370 від 13.04.2022.

Разом з цим повідомляємо, що у разі неприбуття на виклик без поважних при-
чин, перелік яких наведений у ст. 138 КПК України, настають наслідки, передбаче-
ні ст. 139 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО  
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Керуючись статтями 110, 290, 293 КПК України Днепровська Галина Іванівна, 
01.05.1965 року народження, (остання відома адреса реєстрації: м. Одеса, вул. Акаде-
міка Корольова, 104, кв. 106), на підставі ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України, Вам необ-
хідно з’явитися 23.09.2022 о 12 год. 00 хв. до прокурора Київської окружної прокурату-
ри м. Одеси Колєсніченко А. О. (0487050897) за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 10, 
для вручення копії обвинувального акту, копії реєстру матеріалів досудового розсліду-
вання та копії цивільного позову у кримінальному проваджені № 12013170480003022 
від 24.05.2013. Поважні причини неприбуття особи на виклик передбачено статтею 138 
КПК України. Наслідки неприбуття на виклик передбачено статтею 139 КПК України.

Повідомлення про виклик Кірєєва В. А.

Слідчий відділ УСБУ в Запорізькій області викликає Кірєєва Володимира Анатолійо-
вича, 29.12.1975 року народження, зареєстрованого за адресою: Запорізька область,  
м. Бердянськ, Військове містечко, буд. 10, кв. 53, для вручення повідомлення про за-
вершення досудового розслідування та ознайомлення з матеріалами кримінального 
провадження №22022080000001362, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслі-
дувань 29.07.2022, на 10 год. 00 хв. 28.09.2022 у кабінет № 116 слідчого відділу УСБУ в 
Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 62.

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 16 вересня 2022 р. № 823-р 
Київ

Про затвердження фінансового плану 
державного підприємства «Гарантований 

покупець» на 2022 рік 
Затвердити фінансовий план державного підприємства «Гарантований покупець» 

на 2022 рік, що додається до оригіналу.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Президент України 
звільнив:
НЕБИЛУ Олександра Петровича — з посади голови Рахівської районної державної 

адміністрації Закарпатської області згідно з поданою ним заявою.
призначив:
МОЩЕНСЬКОГО Семена Геннадійовича — начальником Борозенської сільської 

військової адміністрації Бериславського району Херсонської області;

СОЛОВЙОВА Олексія Миколайовича — начальником Великокопанівської сіль-
ської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області;

ДАВИДОВА Артура Вікторовича — начальником Верхньорогачинської селищної 
військової адміністрації Каховського району Херсонської області;

ФРОЛОВА Романа Анатолійовича — начальником Горностаївської селищної вій-
ськової адміністрації Каховського району Херсонської області;

ІНЬКО Любов Анатоліївну — начальником Милівської сільської військової адміні-
страції Бериславського району Херсонської області;

ГЛЄБОВУ Євгенію Станіславівну — начальником Новомиколаївської сільської вій-
ськової адміністрації Скадовського району Херсонської області;

ЛУГОВУ Галину Леонідівну — начальником Херсонської міської військової адміні-
страції Херсонського району Херсонської області.

Затверджені зміни  
до Вимог щодо безпечності  
та якості молока  
і молочних продуктів

Відповідні зміни затверджено наказом Мінагрополітики від 22.08.2022 № 595 
«Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства Укра-
їни від 12 березня 2019 року № 118», який зареєстрований у Міністерстві юстиції від 
16.09.2022 №10077/38413.

Зміни, які вносяться до Вимог стосовно безпечності та якості молока і мо-
лочних продуктів, є черговим кроком, що наближає молочний сектор України 
до вимог європейського законодавства. В першу чергу йдеться про удоскона-
лення заходів щодо належної виробничої практики виробництва та обігу моло-
ка, що передбачають запровадження прозорої системи та простежуваності ве-
дення записів та обміну даними про результати лабораторних досліджень (ви-
пробувань) з використанням інформаційно-комунікаційної системи компетент-
ного органу.

Це, в свою чергу, дозволить операторам ринку молока та молочних про-
дуктів своєчасно та неупереджено виконувати вимоги статті 40 Закону Украї-
ни «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові про-
дукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благопо-
луччя тварин».

Також запроваджуються чіткі механізми щодо проведення лабораторних до-
сліджень (випробувань), зокрема:

визначаються методи, в тому числі референс-методи для перевірки відпо-
відності молока та молочної продукції затвердженим критеріям;

встановлюється мінімальна періодичність досліджень на виявлення залиш-
ків ветеринарних препаратів та інгібіторів, щодо вмісту яких встановлено за-
конодавчі обмеження та/або у кількості, що перевищує максимально допусти-
мі рівні.

Крім того, деталізуються вимоги та критерії придатності молока, яке може 
використовуватися для споживання людиною, та поводження з молоком, яке не 
відповідає вимогам цього наказу.

Звертаємо увагу операторів молочного ринку, що зазначені зміни, затвер-
джені наказом Мінагрополітики від 22.08.2022 № 595, набирають чинності з дня 
його офіційного опублікування, що заплановане попередньо на 30.09.2022 по-
відомляє пресслужба відомства.

КАДРОВІ ПИТАННЯ

КОРИСНО ЗНАТИ
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ОГОЛОШЕННЯ

Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
місто Дніпро     23 вересня 2022 року 
Старший слідчий в ОВС 1 відділення СВ 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк 

Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Кременчуцький Єгор Ана-
толійович, розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного ре-
єстру досудових розслідувань за № 22022130000000379 від 18.08.2022 та встановивши 
наявність достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, відповідно до ст. ст. 40, 42, 111, 133, 135, 137, 
276, 277, 278 КПК України, 

ПОВІДОМИВ:
Силкіній Яні Юріївні, 17.09.1988 р.н., уродженці м. Старобільськ Луганської області, яка 

зареєстрована за адресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Магістральна, буд. 29 
про підозру у добровільному зайнятті громадянином України посади, пов’язаної з виконан-
ням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у незаконному 
органі влади, створеному на тимчасово окупованій території, тобто у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Права, обов’язки та гарантії підозрюваного, обвинуваченого визначені, зокрема, ст. 42 
КПК України, ст.ст. 28, 29, 55, 56, 59, 62, 63 Конституції України.

Повний текст повідомлення про підозру розміщено на вебсайті Офісу Генерального про-
курора у рубриці «Повістки про виклик» за посиланням: https://www.gp.gov.ua/ua/categories/
povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-pro-zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
На підставі ст. ст. 133, 135, 137 КПК України викликається підозрювана Силкіна Яна 

Юріївна, 17.09.1988 р.н., до слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродо-
нецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, за адресою: Дні-
пропетровська обл., м. Дніпро, пл. Шевченка, 7, о 10 год. 00 хв. 27.09.2022, о 10 год. 
00 хв. 28.09.2022, о 10 год. 00 хв. 29.09.2022 для допиту у якості підозрюваної та про-
ведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за  
№ 22022130000000379 від 18.08.2022.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття зазначені у ст. ст. 138, 139 КПК 
України, у тому числі: можливість застосування приводу та здійснення спеціального досу-
дового розслідування.  

Телефон для зв’зку: 0668468154.
Старший слідчий в ОВС слідчого відділу 3 управління 

капітан юстиції Єгор КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
місто Дніпро           23 вересня 2022 року

Громадянка України Рожкова Олена Вікторівна, 25.09.1991 року наро-
дження, відповідно до ст. ст. 111, 112, 276-278 та глави 11 КПК Укра-
їни, Вам повідомляється про підозру у кримінальному провадженні  
№ 42022132580000100 від 21.07.2022 за фактом добровільного зайнят-
тя громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, 
створених на тимчасово окупованій території, тобто у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Повний текст повідомлення про підозру та пам’ятка про процесуальні 
права та обов’язки підозрюваного розміщуватиметься на веб-сайті Офі-
су Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відомос-
ті про здійснення спеціального досудового розслідування» за посилан-
ням: https://www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-
pro-zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрювана Рожкова Олена Вікторівна, 25.09.1991 року народження, 

на підставі ст. ст. 133, 135, 278 КПК України, Вам необхідно з’явитись 
до  слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк 
Луганської області) ГУСБУ в Донецькій та Луганській областях за адре-
сою: Дніпропетроваська область, м. Дніпро, площа Шевченка, 7 (міс-
це фактичного розташування) 27.09.2022 об 11:00 год., 28.09.2022 об 
11:00 год. та 29.09.2022 об 11:00 год. для отримання письмового пові-
домлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 
КК України, допиту як підозрюваної та проведення інших процесуаль-
них дій у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 21.07.2022 за 
№ 42022132580000100.

Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість 
явки. Поважні причини та наслідки неприбуття на виклик передбачені ст. 
ст. 138, 139 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК  
під час здійснення досудового розслідування

Громадянин  України Куліш Олександр Юрійович, 
03.04.1996  року народження, уродженець с. Курячівка, 
Старобільського району, Луганської області, зареєстрова-
ний за адресою: вул. Клещова, буд. 55, с. Курячівка, Ста-
робільський район, Луганська область, відповідно до ви-
мог ст. ст. 133, 135, 137 Кримінального процесуально-
го кодексу України викликається у кримінальному прова-
дженні № 12022131370002333 від 05.07.2022 до Старобіль-
ської окружної прокуратури за адресою: Кіровоградська об-
ласть, м. Кропивницький,  вул. Соборна, 5А (місце фактич-
ного розташування) на 27.09.2022 об 11:00, на 28.09.2022 
об 11:00, на 29.09.2022 об 11:00, для складання та вручення 
письмового повідомлення про підозру у скоєнні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК Укра-
їни, для  допиту в якості підозрюваного, для проведення ін-
ших слідчих та процесуальних дій у зазначеному криміналь-
ному провадженні.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вка-
зані у ст. ст. 138, 139 КПК України, у тому числі: накладен-
ня грошового стягнення, можливість застосування приводу, 
здійснення спеціального досудового розслідування, здій-
снення спеціального судового розгляду.

Прокурор у кримінальному провадженні — 
Керівник Старобільської окружної прокуратури  

Луганської області Сергій ПОПОВ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
місто Дніпро                      23 вересня 2022 року

Громадянка України Чипчайова Анастасія Олександрівна, 09.07.1989 року народження, відповідно до ст. 
ст. 111, 112, 276-278 та глави 11 КПК України, Вам повідомляється про підозру у кримінальному провадженні  
№ 42022132580000099 від 21.07.2022 за фактом добровільного зайняття громадянином України посади в неза-
конних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території, тобто у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України

Повний текст повідомлення про підозру та пам’ятка про процесуальні права та обов’язки підозрюваного розмі-
щуватиметься на веб-сайті Офісу Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відомості про здій-
снення спеціального досудового розслідування» за посиланням: https://www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-
viklik-ta-vidomosti-pro-zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрювана Чипчайова Анастасія Олександрівна, 09.07.1989 року народження, на підставі ст. ст. 133, 135, 

278 КПК України, Вам необхідно з’явитись до слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк 
Луганської області) ГУСБУ в Донецькій та Луганській областях за адресою: Дніпропетроваська область, м. Дні-
про, площа Шевченка, 7 (місце фактичного розташування) 27.09.2022 об 11:00 год., 28.09.2022 об 11:00 год. та 
29.09.2022 об 11:00 год. для отримання письмового повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбачено-
го ч. 7 ст. 111-1 КК України, допиту як підозрюваної та проведення інших процесуальних дій у кримінальному про-
вадженні, внесеному до ЄРДР 21.07.2022 за № 42022132580000099.

Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість явки. Поважні причини та наслідки непри-
буття на виклик передбачені ст. ст. 138, 139 КПК України.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
місто Дніпро                       23 вересня 2022 року

Громадянка України Завертиленко Катерина Геннадіївна, 13.07.1998 року народження, відповідно до ст. ст. 
111, 112, 276-278 та глави 11 КПК України, Вам повідомляється про підозру у кримінальному провадженні 
№ 42022132580000102 від 21.07.2022 за фактом добровільного зайняття громадянином України посади в неза-
конних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території, тобто у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Повний текст повідомлення про підозру та пам’ятка про процесуальні права та обов’язки підозрюваного розмі-
щуватиметься на веб-сайті Офісу Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відомості про здій-
снення спеціального досудового розслідування» за посиланням: https://www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-
viklik-ta-vidomosti-pro-zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрювана Завертиленко Катерина Геннадіївна, 13.07.1998 року народження, на підставі ст. ст. 133, 135, 

278 КПК України, Вам необхідно з’явитись до слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк 
Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за адресою: Дніпропетроваська область, м. Дні-
про, площа Шевченка, 7 (місце фактичного розташування) 27.09.2022 об 11:00 год., 28.09.2022 об 11:00 год. та 
29.09.2022 об 11:00 год. для отримання письмового повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбачено-
го ч. 7 ст. 111-1 КК України, допиту як підозрюваної та проведення інших процесуальних дій у кримінальному про-
вадженні, внесеному до ЄРДР 21.07.2022 за № 42022132580000102.

Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість явки. Поважні причини та наслідки непри-
буття на виклик передбачені ст. ст. 138, 139 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Громадянка України Склярова Анна Миколаївна, 25.06.1994 року на-
родження, зареєстрована за адресою: Луганська область, Старобіль-
ський (Міловський) район, смт Мілове, вул. Покровська, буд. 27, від-
повідно до вимог ст. ст. 133, 135, 137 Кримінального процесуально-
го кодексу України Вам необхідно з’явитися 26.09.2022 об 11:00 год., 
27.09.2022 об 11:00 год., 28.09.2022 об 11:00 год. до слідчого відділу 
3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк) ГУ СБУ у Донецькій 
та Луганській областях, за адресою: Дніпропетровська область, м. Дні-
про, вул. Святослава Хороброго, 23 (місце фактичного розташування), 
для вручення Вам письмового повідомлення про підозру у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України у 
кримінальному провадженні № 42022132580000097 від 08.07.2022, до-
питу в якості підозрюваного, а також проведення інших слідчих та про-
цесуальних дій у зазначеному кримінальному провадженні. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
під час здійснення досудового розслідування

На підставі ст. ст. 133, 135, 278 КПК України викликається громадя-
нин України Кримов Дмитро Олександрович, 29.12.1981 р.н., зареєстро-
ваний за адресою: м. Луганськ, вул. Карла Маркса, буд. 127, на 10 го-
дину 00 хвилин 27.09.2022, 28.09.2022, 29.09.2022 до слідчого відділу 
3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк) ГУ СБУ в Донецькій та 
Луганській областях за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, 
площа Шевченко, буд. 7 (фактична адреса), для вручення письмового 
повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 6 ст. 111-1 КК України у кримінальному провадженні  
№ 22022130000000264 від 04.07.2022, допиту у якості підозрюваного, 
а також проведення інших слідчих та процесуальних дій у зазначеному 
кримінальному провадженні.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вказані у ст. ст. 
138, 139 КПК України, у тому числі: можливість застосування приводу та 
здійснення спеціального досудового розслідування.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО

Громадянка України Кривошей-Власова Діана Вікторівна, 22.09.1996 
р.н., на підставі ст. ст. 133, 135, 278 КПК України, Вам необхідно 
з’явитись до слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєро-
донецьк) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за адресою: Дні-
пропетровська область, м. Дніпро, вул. Святослава Хороброго, 23 (місце 
фактичного розташування), об 11 год. 00 хв. 26.09.2022, об 11 год. 00 хв. 
27.09.2022, об 11 год. 00 хв. 28.09.2022 для отримання письмового по-
відомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України, допиту як підозрюваної та прове-
дення інших слідчих та процесуальних дій у кримінальному проваджен-
ні № 42022132580000098 від 08.07.2022. 

Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість 
явки. Поважні причини та наслідки неприбуття на виклик передбачені 
ст. ст. 138, 139 КПК України.

Повідомлення про підозру
Старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України Зарудня Л.Б. 

за погодженням із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора 
Бондаренком І.О. відповідно до ст. ст. 22, 36, 40, 111, 112, 135, 276, 277, 
278 КПК України повідомляє про підозру Москаленка Валентина Олек-
сандровича, 11.03.1966 року народження, громадянина України, україн-
ця, уродженця с. Семенівка Пологівського району Запорізької області, 
зареєстрованого за адресою: Запорізька область, м. Василівка, вул. Шев-
ченко, 1, кв. 1, у кримінальному провадженні  № 42022000000000934 від 
13.07.2022 про те, що він підозрюється у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України — тобто у колабора-
ційній діяльності, а саме у передачі матеріальних ресурсів незаконним 
збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово оку-
пованій території, та/або збройним чи воєнізованим формуванням дер-
жави-агресора.

Повістка про виклик
Москаленко Валентин Олександрович, 11.03.1966 року народження, 

громадянин України, українець, уродженець с. Семенівка Пологівського 
району Запорізької області, зареєстрований за адресою: Запорізька об-
ласть, м. Василівка, вул. Шевченко, 1, кв. 1, викликається до старшого 
слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Зарудньої Л. Б, за адре-
сою: м. Київ, вул. Богомольця, 10, 30.09.2022 на 10:00 год., 01.10.2022 
на 10:00 год. та 03.10.2022 на 10:00 год. для проведення слідчих дій у 
кримінальному провадженні № 42022000000000934 від 13.07.2022 в 
якості підозрюваного.

Повний текст повідомлення про підозру та повісток про виклик роз-
міщуватимуться на веб-сайті Офісу Генерального прокурора у рубриці 
«Повістки про виклик та відомості про здійснення спеціального досу-
дового розслідування» за посиланням: https://www.gp.gov.ua/ua/pov-v.

Повідомлення про завершення спеціального досудового  
розслідування у кримінальному провадженні  

№ 12016160480000240 від 22.01.2016 за підозрою  
Малиновського Д. А. у вчиненні кримінальних правопорушень,  

передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України
Відповідно до вимог ст. 290 КПК України повідомляється підозрюваний 

Малиновський Дмитро Анатолійович, 18.04.1982 року народження, грома-
дянин України, який зареєстрований за  адресою: м. Одеса, вул. Грецька 5, 
кв.10, про те, що 23.09.2022 спеціальне досудове розслідування  у кримі-
нальному провадженні № 12016160480000240 від 22.01.2016, в якому йо-
му повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, завершено. У зв’язку 
із чим, Ви — Малиновський Д. А. маєте право на ознайомлення із матері-
алами досудового розслідування у період часу з 10 год. 00 хв. 27.09.2022, 
28.09.2022, 29.09.2022  у приміщенні Київської міської прокуратури, за 
адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська 38-Б, а також в порядку ч. 6  
ст. 290 КПК України Ви повинні відкрити стороні обвинувачення наявні ма-
теріали, які плануєте використовувати, як доказ у суді. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваний Малиновський Дмитро Анатолійович, 18.04.1982 року на-

родження, місце реєстрації: м. Одеса, вул. Грецька 5, кв. 10, на підставі  
ст. ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитись до Київської місь-
кої прокуратури за адресою: м. Київ, вул. В. Васильківська, буд. 38-Б, як пі-
дозрюваному у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК 
України, на 27.09.2022 о 10:00 год., 28.09.2022 о 10:00 год., 29.09.2022 о 
10:00 год. для участі у слідчих (процесуальних) діях у кримінальному про-
вадженні № 12016160480000240, а саме: ознайомлення з матеріалами до-
судового розслідування в порядку ст. 290 КПК України, отримання обвину-
вального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування.

Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість яв-
ки. Поважні причини та наслідки неприбуття на виклик передбачені ст.ст. 
138, 139 КПК України.

Начальник відділу Київської міської прокуратури  
Олексій БОГДАНОВ

Керуючись ст.ст. 36, 42, 276-278 КПК України, слідчими слідчого від-
ділу УСБУ в Івано-Франківській області у кримінальному провадженні 
№22022090000000225 від 17.05.2022 року повідомлено про підозру у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 7 
ст. 111-1, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, тобто у вчиненні держав-
ної зради, а саме: діянні, умисно вчиненому громадянином України на 
шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обо-
роноздатності, державній безпеці України; переході на бік ворога в пері-
од збройного конфлікту, вчиненому в умовах воєнного стану; у добро-
вільній участі громадянина України в незаконних збройних чи воєнізова-
них формуваннях, створених на тимчасово окупованій території чи на-
данні таким формуванням допомоги у веденні бойових дій проти Зброй-
них Сил України та інших військових формувань, утворених відповід-
но до законів України, добровольчих формувань, що були утворені або 
самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територі-
альної цілісності України; в умисних діях, які виразились в участі в теро-
ристичній організації; в умисних діях, які виразились в участі в діяльнос-
ті не передбачених законом збройних формувань, громадянину України: 
Самоніну Максиму Олександровичу, 18.10.1985 р.н. 

Повний текст підозри опублікований на сайті Офісу Генерального 
прокурора.

На підставі ст. ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 
27.09.2022, 28.09.2022, 29.09.2022 о 09 год. 00 хв., до старшого слідчо-
го в ОВС слідчого відділу УСБУ в Івано-Франківській області Жовнірови-
ча О. В., р.т. (0342)590593, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. А. Са-
харова, буд. 15, для проведення слідчих та процесуальних дій у стату-
сі підозрюваного у кримінальному провадженні №22022090000000225. 
Поважні причини неприбуття зазначені в ст. 138 КПК України. Наслідки 
неприбуття вказані в ст. 139 КПК України.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 24 ВЕРЕСНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День
Київська +2..+7 +11..+16 Черкаська +2..+7 +11..+16
Житомирська +2..+7 +10..+15 Кіровоградська +2..+7 +12..+17
Чернігівська +1..+6 +9..+14 Полтавська +2..+7 +10..+15
Сумська +2..+7 +10..+15 Дніпропетровська +3..+8 +12..+17
Закарпатська +2..+7 +11..+16 Одеська +5..+10 +15..+20
Рівненська +1..+6 +11..+16 Миколаївська +4..+9 +14..+19
Львівська +2..+7 +12..+17 Херсонська +5..+10 +14..+19
Івано-Франківська +1..+6 +12..+17 Запорізька +4..+9 +14..+19
Волинська +1..+6 +12..+17 Харківська +2..+7 +12..+17
Хмельницька +1..+6 +12..+17 Донецька +3..+8 +13..+18
Чернівецька +1..+6 +11..+16 Луганська +2..+7 +13..+18
Тернопільська +1..+6 +12..+17 Крим +6..+11 +15..+20
Вінницька +1..+6 +12..+17 Київ +5..+7 +12..+14

Укргiдрометцентр

У провадженні Києво-Святошинського районного суду Київської об-
ласті перебуває цивільна справа № 369/17292/21 за позовом Паскаль 
Марти Анатоліївни до Чумакова Артема Петровича, третя особа, яка не 
заявляє самостійних вимог на предмет спору: Служба у справах дітей 
Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, про по-
збавлення батьківських прав батька — Чумакова Артема Петровича, 
02.11.1982 року народження. Суддя Волчко А. Я.

Враховуючи викладене 12.10.2022 р. о 14.00 год. відбудеться засі-
дання Комісії з питань захисту прав дітей при Шевченківській районній 
в місті Києві державній адміністрації за адресою: 02068, м. Київ, вул. 
Хмельницького, 24, кім. 201, стосовно надання висновку про доціль-
ність позбавлення батьківських прав.

Повістка про виклик до суду у кримінальному провадженні
Суддею Гречаною С. І. до Печерського районного суду міста Києва 

на 10 годину 30 хвилин 28.09.2022 за адресою: м. Київ, вул. Володи-
мирська, 15 викликається обвинувачений Проскурін Роман Вячесла-
вович (проїзд. Стадіонний, буд. 4/4, кв. 25, м. Харків) у справі: обвину-
вальний акт у кримінальному провадженні № 62022000000000241 від 
05.05.2022 за обвинуваченням Проскуріна Р. В. у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

Повний текст повістки розміщується на веб-сайті Офісу Генераль-
ного прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відомості про здій-
снення спеціального досудового розслідування» за посиланням: 
https://www.gp.gov.ua.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО

Курдюмов Ярослав Юрійович, 05.04.1994 р.н., місце реєстрації і про-
живання: Луганська область, м. Красний Луч (м. Хрустальний), вул. Ве-
ликі Похоли, 16, кв. 20, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК Укра-
їни, Вам необхідно з’явитись 26.09.2022; 27.09.2022 о 10 год. 00 хв. до 
другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) територіально-
го управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті 
Полтаві, за адресою: вулиця Євгена Котляра, 7, місто Харків (каб. № 8) 
для ознайомлення сторони захисту з матеріалами кримінального про-
вадження та отримання обвинувального акта.

Слідчий другого СВ (з дислокацією у м. Харкові) 
ТУ ДБР у м. Полтаві ст. лейтенант ДБР Денис ШИНГАРЬОВ

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає в судове засідан-
ня, в якості обвинуваченого, Єрмакова Володимира Анатолійовича, 
22.04.1978 року народження, уродженця м. Горлівка, Донецької об-
ласті, зареєстрованого: вул. Надії Курченко, буд. 11, м. Сміла, Черкась-
кої області, фактично проживаючого у м. Горлівка Донецької області

Судове засідання відбудеться 04 жовтня 2022 року об 11 год. 30 хв. 
в приміщенні суду за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 316, каб. 237.

Суддя О. І. Кончина

Втрачений військовий квиток серія НК №5878045, 

виданий Богунським РВК м. Житомир 24.06.1992 року 

на ім’я Даманський Андрій Володимирович, вважати недійсним.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про ухвалення слідчим суддею рішення про здійснення спеціального  

досудового розслідування 

Слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Запоріжжя 20.09.2022 
у справі № 331/3217/22 провадження № 1кс/331/977/2022 винесено ухва-
лу про дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування у кри-
мінальному провадженні № 22022080000001556 від 22.08.2022 за підо-
зрою громадянина України Аліпова Олексія Єгоровича, 17.03.1986 року на-
родження, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 5, 7 
ст. 111-1 КК України.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про ухвалення слідчим суддею рішення про здійснення спеціального  

досудового розслідування 

Слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Запоріжжя 20.09.2022 
у справі № 331/3219/22 провадження № 1кс/331/979/2022 винесено ухва-
лу про дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування у кри-
мінальному провадженні № 22022080000001558 від 22.08.2022 за підозрою 
громадянина України Чепель Єгора Юрійовича, 27.06.1995 року народжен-
ня, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 
КК України.

Обвинувачений Чураков Олександр Анатолійович, 13.10.1968 р.н., 
уродженець Новгородської області, зареєстрований за адресою: м. Кі-
риши, вул. Будівельників, будинок 30, кв. 49, Ленінградської області, 
Вам повідомляється, що обвинувальний акт у кримінальному прова-
дженні № 22022070000000110 від 22.07.2022 по обвинуваченню Вас 
у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28,  ч. 1 ст. 109, ч. 3 ст. 28,  
ч. 1 ст. 14 та ст. 112 КК України,  реєстр матеріалів досудового розслі-
дування та письмове роз’яснення Вашого права на суд присяжних ра-
зом з перекладом зазначених процесуальних документів на  російську 
мову, в порядку ст. 297-5 КПК України вручено Вашому захиснику Сі-
дун О. С., після чого обвинувальний акт буде скеровано в Ужгород-
ський міськрайонний суд, для розгляду по суті. 

Повний текст обвинувального акту, реєстру матеріалів криміналь-
ного провадження та роз’яснення Вам права на суд присяжних в пе-
рекладі на російську мову розміщено на вебсайті Офісу Генераль-
ного прокурора у рубриці «Повістки про виклик» за посиланням: 
https://www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-pro-
dijsnennyaspecialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК  
ЗОЛОТОВЕРХА ВОЛОДИМИРА ДОРОФІЙОВИЧА

Золотоверх Володимир Дорофійович, 30 січня 1956 року народжен-
ня, який зареєстрований за адресою: Луганська область, Старобіль-
ський район, смт Марківка, вул. Центральна, буд. 22, кв. 17, відповід-
но до вимог ст. ст. 133, 135-139 КПК України, Вам необхідно з’явитися 
27.09.2022 о 09 год. 00 хв., 28.09.2022 о 09 год. 00 хв., 29.09.2022 о 
09 год. 00 хв., до слідчого слідчого відділу Управління СБУ у Волин-
ській області Пікуль Ю. В. за адресою: Україна, Волинська область, 
м. Луцьк, проспект Василя Мойсея, 4, тел. 0332-24-22-10, для вру-
чення Вам повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та 
допиту Вас у якості підозрюваного у кримінальному провадженні 
№42022132580000076, відомості про яке внесені до ЄРДР 06.06.2022 
за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Нагадуємо про Ваш обов’язок заздалегідь повідомити про немож-
ливість явки. Поважні причини та наслідки неприбуття на виклик пе-
редбачені ст.ст. 138, 139 КПК України.

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ
1. Назва і місцезнаходження об’єкта: «Реконструкція ПЛ 330 кВ Ладижин-

ська ТЕС — Подільська, інв. № 009489, Вінницька область, Гайсинський ра-
йон». Коригування.

2.  Місцерозташування об’єкта будівництва: Ділянки опор №№ 1 303 ПЛ 
330 кВ Ладижинська ТЕС — Подільська. Вінницька область, Гайсинський ра-
йон. 

3. Дані про планову діяльність: виробнича діяльність з передачі електро-
енергії.

4. Мета і шляхи здійснення планової діяльності: згідно з завданням на 
проектування проектом передбачено реконструкцію ділянки ПЛ 330 кВ Ла-
дижинська ТЕС — Подільська в Вінницькій області, Гайсинському районі. 

5. Фактори, що впливають чи можуть впливати на стан навколишнього 
природного середовища з урахуванням можливості виникнення надзвичай-
них екологічних ситуацій:

- виробнича діяльність з передачі електроенергії в нормальному та ава-
рійному режимах не призводить до забруднення ґрунтів хімічними речови-
нами, в зв’язку з чим контроль за забрудненням ґрунтів в процесі експлуата-
ції електричних мереж не виконується;

- при будівництві шкідливого впливу на флору і фауну не виникає.
6. Кількісні та якісні показники оцінки рівнів екологічного ризику та без-

пеки для життєдіяльності населення планованої діяльності, а також захо-
ди, що гарантують здійснення діяльності відповідно до екологічних стан-
дартів і нормативів: викиди забруднюючих речовин та шумові характерис-
тики машин та механізмів, які використовуються при виконанні будівель-
них робіт, відповідають вимогам нормативів природоохоронного законодав-
ства України та екологічному стандарту ISO 14001. Відповідні розрахунки на-
ведені в додатках.

7. Перелік залишкових впливів:

До переліку залишкових впливів можна віднести наявність демонтованих 
конструкцій та матеріалів, а також сміття, тара, мілкі відходи.

Проектом передбачено вивезення демонтованих металоконструкцій на 
склад ПС 750 кВ «Вінницька» на відстань 150 км, залізобетонних конструк-
цій на склад Північного ТУОМ на відстань 80 км.

Територія монтажних майданчиків для виконання робіт своєчасно очи-
щується від сміття, тари, мілких відходів, які збираються в контейнери або 
ящики. Просочений бензином обтиральний матеріал, збирається в спеціаль-
ну діжку з щільно закритою кришкою. Усі утворені відходи за результатами 
виконання будівельних робіт складаються у місцях тимчасового зберігання 
відходів для їх подальшої передачі на утилізацію відповідно до укладених зі 
спеціалізованими організаціями договорів.

8. Заходи щодо інформування громадськості про плановану діяльність, 
мету і шляхи її здійснення: інформувати громадськість про планову діяль-
ність, мету і шляхи її здійснення зобов’язується Проектувальник проекту (за 
дорученням Замовника).

9. Зобов’язання замовника щодо здійснення проектних рішень відповід-
но до норм і правил охорони навколишнього середовища і вимог екологіч-
ної безпеки на всіх етапах будівництва та експлуатації об’єкта планованої 
діяльності:

Замовник зобов’язується при здійсненні реконструкції дотримуватись 
проектних рішень відповідно до норм і правил охорони навколишнього се-
редовища і вимог екологічної безпеки на всіх етапах будівництва та експлуа-
тації об’єкта планової діяльності.

10. Висновок: вплив на навколишнє середовище реконструйованих діля-
нок лінії електропередачі 330 кВ знаходиться в межах норми. Реконструйо-
вані ділянки ПЛ 330 кВ, з урахуванням прийнятих запобіжних заходів, мо-
жуть споруджуватись та вводитись в експлуатацію. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Підозрюваний Сівкович Володимир Леонідович, 17.09.1960 р.н., 
громадянин України, останнє відоме місце проживання та реєстра-
ції: м. Київ, вул. Жмеринська, 4, кв. 18, відповідно до ст.ст. 133, 135 
КПК України викликається із залученими ним захисниками 29.09.2022 
о 13 год. 45 хв. до Печерського районного суду м. Києва за адресою: 
вул. Володимирська, 15 м. Київ, зала судового засідання 336, для роз-
гляду слідчим суддею Новаком Р. В. погодженого прокурором Багню-
ком О. І. клопотання слідчого  першого відділу управління з розсліду-
вання злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013-
2014 роках, ДБР Павлюк О. П. про встановлення відповідно до ч. 10 
ст. 290 КПК України стороні захисту строку для ознайомлення з ма-
теріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні 
№42015000000002443 від 06.11.2015.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття зазначені у 
ст.ст. 138-139 КПК України. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Сівкович Володимир Леонідович, 17.09.1960 р.н., грома-

дянин України, останнє відоме місце проживання та реєстрації: м. Київ, вул. 
Жмеринська, 4, кв. 18, відповідно до ст.ст. 133, 135 КПК України виклика-
ється із залученими ним захисниками 28.09.2022 о 14 год. 00 хв. до проку-
рора у кримінальному провадженні №42015000000002443 від 06.11.2015 
Багнюка О. І., в Офіс Генерального прокурора, службовий каб. № 322 по 
вул. Борисоглібська, 18, м. Київ, для: 1) ознайомлення з матеріалами досу-
дового розслідування у кримінальному провадженні №42015000000002443 
від 06.11.2015, до яких сторона захисту має повний доступ  у зв’язку з за-
вершенням досудового розслідування та виконанням вимог ст. 290 КПК 
України; 2) вручення копії погодженого прокурором Багнюком О. І. клопо-
тання від 13.09.2022 слідчого  першого відділу управління з розслідуван-
ня злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 ро-
ках, ДБР Павлюк О. П. про встановлення відповідно до ч. 10 ст. 290 КПК 
України стороні захисту строку для ознайомлення з матеріалами досудо-
вого розслідування у кримінальному провадженні №42015000000002443 
від 06.11.2015.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття зазначені у ст.ст. 
138-139 КПК України. 

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя викликає в судові 
засідання (провадження № 335/4987/17, 1-кп/335/45/2022) обвинува-
ченого Кондратюк Сергія Валентиновича, 09.09.1972 р.н., останнє ві-
доме місце реєстрації: м. Запоріжжя, вул. Уральська, 46, місце прожи-
вання: м. Запоріжжя, вул. 40 років Перемоги, 9, кв. 29, обвинувачено-
го Остапенко Віталія Олександровича, 11.02.1964 р.н., останнє відоме 
місце реєстрації та проживання: м. Запоріжжя, вул. 40 років Перемо-
ги, 41, кв. 46 по кримінальному провадженню № 12015000000000262 
за обвинуваченням   Кондратюка С. В., Остапенка В. О. у вчиненні зло-
чинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України, які 
відбудуться  10 жовтня 2022 року о 13-15 годині, 19 жовтня 2022 року 
о 13-00 годині, 27 жовтня 2022 року о 10-00 годині за адресою: м. За-
поріжжя,  вул. Перемоги, 107-Б. 

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової ін-
формації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачені 
вважаються належним чином ознайомлені з її змістом. 

Суддя Воробйов А. В.

Повістка про виклик підозрюваного Вискривченка В. М.

На підставі ст. ст. 133, 135 КПК України підозрюваний ВИСКРИВ-
ЧЕНКО ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, 25.02.1980 року народження, зареє-
стрований за адресою: Луганська область, Лутугинський район, с. Ве-
села Тарасівка, вул. Перемоги, буд. 45, викликається на 10 год. 00 хв. 
27.09.2022, 28.09.2022 та 29.09.2022 до старшого слідчого-криміналіс-
та слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області Барабаша Олега Пе-
тровича (м. Тернопіль, просп. Степана Бандери, 21, каб. 310) для вру-
чення повідомлення про завершення досудового розслідування, на-
дання доступу до матеріалів досудового розслідування, вручення об-
винувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування у 
кримінальному провадженні № 42022130000000095 від 15.04.2022 за 
ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття на виклик за-
значені у ст. ст. 138, 139 КПК України.

Старший прокурор групи прокурорів у кримінальному  
провадженні — прокурор відділу Тернопільської обласної  

прокуратури Андрій Олександрович Дзюбинський
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